
         Неофициален превод 

 

Изисквания за внос на животни на Малдивите 

 

Приемат се здравни сертификати, които са в съответствие със стандартите на OIE (Световната 

организация за здравеопазване на животните). 

(https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-

access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_certif_live_animals.htm ) 

  

По-долу са посочени изискванията за внос на различни видове живи животни на Малдивите: 

  

Кучета 

 

Според закона на Малдивите, кучетата са забранени за внос на тяхна територия. 

 

Домашни любимци - Птици 

 

• Пратката трябва да бъде придружена от валиден и оригинален международен ветеринарно-

здравен сертификат, удостоверяващ, че птиците са свободни от птичи грип, болест на Пачеко, 

Psittacine Polyomavirus, Macaw Wasting Disease, Poxvirus Infection, Circovirus infection и 

екзотична Нюкясълска болест. 

• В оригиналния международен ветеринарно-здравен сертификат трябва да се посочи, че 

птиците нямат никакви клинични съмнения за Psittacine Beak and Feather Disease. 

• Всяка пратка без валиден оригинален държавен ветеринарен сертификат, ще бъде задържана 

до второ нареждане. 

• Копие от търговска фактура, одобрена от Митническите служби на Малдивите и копие от 

въздушната товарителница трябва да бъдат представени на карантинния служител, определен 

на пункта на пристигане при освобождаване на птици. 

• Пратките с птици не трябва да преминават транзитно през страни, заразени с HPAI 

(високопатогенна инфлуенца по птиците) и LPAI (нископатогенна инфлуенца по птиците) за 

повече от 24 часа. 

• Всички птици трябва да се транспортират в одобрени от IATA клетки. 

 

(Забележка: само регистрирани зоомагазини и ферми за домашни любимци могат да внасят 

домашни птици на Малдивите) 

  

  

Домашни птици 

 

• Пратката трябва да бъде придружена от валиден и оригинален международен ветеринарен 

сертификат на английски език, удостоверяващ, че птиците са свободни от:   

  

o Еднодневни пилета: хламидиоза по птиците, инфекциозен бронхит по птиците, 

инфекциозен ларинготрахеит по птиците, микоплазмоза по птиците, високопатогенна 

инфлуенца по птиците, тиф по птиците и пулороза; също така трябва да бъдат ваксинирани 

срещу болестта на Марек. 
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o Бройлери: хламидиоза по птиците, инфекциозен ларинготрахеит по птиците, 

микоплазмоза по птиците, високопатогенна инфлуенца по птиците, тиф по птиците и 

пулороза; също така трябва да бъдат ваксинирани срещу болестта на Марек, Нюкясълска 

болест и инфекциозен бронхит по птиците. 

  

o Носачки: хламидиоза по птиците, инфекциозен бронхит по птиците, инфекциозен 

ларинготрахеит по птиците, микоплазмоза по птиците, високопатогенна инфлуенца по 

птиците, тиф по птиците и пулороза; също трябва да бъдат ваксинирани срещу болестта 

на Марек. 

  

o Патици: хламидиоза по птиците, инфекциозен ларинготрахеит по птиците, микоплазмоза 

по птиците, високопатогенна инфлуенца по птиците, вирусен хепатит по патиците, тиф по 

птиците и пулороза. 

o Пуйки: хламидиоза по птиците, инфекциозен ларинготрахеит по птиците, микоплазмоза 

по птиците, високопатогенна инфлуенца по птиците, ринотрахеит по пуйките, тиф по 

птиците и пулороза. 

o Пъдпъдъци: хламидиоза по птиците, инфекциозен ларинготрахеит по птиците, 

микоплазмоза по птиците, високопатогенна инфлуенца по птиците, тиф по птиците и 

болест на пулороза. 

o Гълъби: Хламидиоза по птиците, Инфекциозен ларинготрахеит по птиците, 

Микоплазмоза по птиците, Високопатогенна инфлуенца по птиците, Болест на Пачеко, 

Psittacine Polyomavirus, Psittacine Beak and Feather Disease, Pigeon Poxvirus Infection, 

екзотична Нюкясълска болест, тиф и пулороза. 

o Пауни: хламидиоза по птиците, инфекциозен ларинготрахеит по птиците, микоплазмоза 

по птиците, високопатогенна инфлуенца по птиците, тиф и пулороза. 

o Токачки: хламидиоза по птиците, инфекциозен ларинготрахеит по птиците, 

микоплазмоза по птиците, високопатогенна инфлуенца по птиците, Fulminating Disease по 

токачките, тиф и пулороза.  

o Франколини: хламидиоза по птиците, инфекциозен бронхит по птиците, инфекциозен 

ларинготрахеит по птиците, микоплазмоза по птиците, високопатогенна инфлуенца по 

птиците, ротавирус, тиф по птиците пулороза; също така трябва да бъдат ваксинирани 

срещу Нюкясълска болест. 

o Яребици: хламидиоза по птиците, инфекциозен бронхит по птиците, инфекциозен 

ларинготрахеит по птиците, микоплазмоза по птиците, високопатогенна инфлуенца по 

птиците, ротавирус, тиф и пулороза; също така трябва да бъдат ваксинирани срещу 

Нюкясълска болест. 

o Фазани: хламидиоза по птиците, инфекциозен бронхит по птиците, инфекциозен 

ларинготрахеит по птиците, микоплазмоза по птиците, високопатогенна инфлуенца по 

птиците, ротавирус, тиф и пулороза; също така трябва да бъдат ваксинирани срещу 

Нюкясълска болест. 

  

• Всяка пратка без валиден оригинален държавен ветеринарномедицински сертификат, ще бъде 

задържана до второ нареждане. 

  

• Копие от търговска фактура, одобрена от Митническите служби на Малдивите и копие от 

въздушната товарителница или товарителницата трябва да бъдат представени на карантинния 

служител, определен на пункта на пристигане за птиците. 

 



• Не се разрешава претоварване през държави, заразени с HPAI (високопатогенна инфлуенца по 

птиците) и LPAI (нископатогенна инфлуенца по птиците). 

  

• Всички птици трябва да се транспортират в одобрени от IATA клетки. 

  

 

Жива риба (сладководна) 

  

• Пратката трябва да бъде придружена с валиден и оригинален държавен ветеринарно-здравен 

сертификат на английски език. 

• Всяка пратка без валиден оригинален държавен ветеринарно-здравен сертификат ще бъде 

задържана до второ нареждане. 

• •Копие от въздушната товарителница трябва да бъде предоставено на карантинния служител, 

определен на пункта на пристигане при освобождаване на рибата. 

  

Felines (Котки) 

  

• Изисква се оригинален държавен ветеринарно-здравен сертификат на английски език, който 

трябва да посочва, че:  

  

1. Животното е клинично здраво, без признаци на каквито и да било инфекции и заразни 

заболявания и без никакви деформации към момента на изпращане. 

  

2. Котката е ваксинирана срещу котешки калицивирус, котешки вирусен ринотрахеит, котешка 

панлевкопения и бяс, преди пристигането на летището. 

  

3. Котката е третирана за вътрешни и външни паразити в рамките на 1 месец и не по-малко от 14 

дни преди пристигането и даденият медикамент трябва да бъде отбелязан във ветеринарно-

здравния сертификат. 

  

4. Котките не трябва да са заразени с бяс, вирус на котешка левкемия, вирус на котешка имунна 

недостатъчност, Chlamydophila, Bordetella, котешки инфекциозен перитонит, микоплазма и 

трихофития. 

  

• Всеки внос без валиден оригинален държавен ветеринарно-здравен сертификат ще бъде 

задържан до второ нареждане. 

  

• Копие от търговска фактура, одобрена от митническите служби на Малдивите и копие от 

въздушната товарителница или товарителницата трябва да бъдат представени на карантинния 

служител, определен в пункта на пристигане при освобождаването на котката. 

 

Кози 

 

• Пратката трябва да бъде придружена от валиден и оригинален международен ветеринарен 

сертификат на английски език, удостоверяващ, че животните са свободни от шарка по козите, 

заразен артрит-енцефалит, заразна агалаксия, заразна плевропневмония по козите, бяс, 

бруцелоза, туберкулоза, антракс и скрейпи. 

  



• Всички животни трябва да бъдат ваксинирани срещу шап и чума по дребните преживни 

животни (PPR). 

• Най-малко 10% от пратката с животни, които се внасят, трябва да бъдат тествани серологично 

за PPR и шап, минимум 30 дни преди вноса и резултатите от теста трябва да бъдат представени 

на карантинния служител, определен на пункта на пристигане, преди освобождаването на 

козите. 

  

o За разплод: 

 Животните не трябва да имат вродени дефекти или деформации. 

 Женските трябва да са на възраст под една година, но не по-малко от 7 месеца, а 

мъжките трябва да са на възраст 1-3 години. 

 Средното телесно тегло на женските животни трябва да бъде 25-35 кг., а средното 

тегло на мъжките животни не трябва да бъде по-малко от 45 кг.  

• Всички животни трябва да бъдат третирани за вътрешни и външни паразити 14 дни преди 

пристигането и даденият медикамент трябва да бъде отбелязан в международния ветеринарно-

здравен сертификат. 

• Копие от търговска фактура, одобрена от Митническите служби на Малдивите и копие от 

въздушната товарителница или товарителницата трябва да бъдат представени на карантинния 

служител, определен на пункта на пристигане при освобождаването на козите. 

• По време на вноса на кози в Малдивите, вносителят трябва да следва глава 7.2 на Кода за 

здравето на сухоземните животни на OIE. (Зоосанитарни мерки и хуманно отношение към 

животните). 

• Козите ще бъдат инспектирани и изследвани за наличие на болест по време на вноса и след 

период на карантина ще бъде извършен втори преглед. 

 

Зайци 

  

• Пратката трябва да  е придружена от валиден оригинален държавен ветеринарно-здравен 

сертификат на английски език, в който се посочва, че зайците са свободни от вирусна 

хеморагична болест (калицивирус), дерматофитоза (трихофития), енцефалитна зооноза, 

миксоматоза, листериоза и трепонематоза. Всяка пратка без валиден оригинален държавен 

ветеринарно-здравен сертификат ще бъде задържана до второ нареждане. 

• Заекът трябва да е ваксиниран срещу бяс не по-рано от 30 дни и не повече от 06 месеца 

непосредствено преди товаренето. 

• Копие от търговска фактура, одобрена от митническите служби на Малдивите и въздушна 

товарителница трябва да бъдат представени на Отдела за карантина на растения и животни на 

международното летище Велана при освобождаване на животните. 

 

По-долу ще намерите връзка за онлайн достъп до OIE Terrestrial Code 

(https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-

access/?id=169&L=1&htmfile=titre_1.5.htm)  
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